
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

 

 

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

W 2019 roku TOZ "FAUNA" - ZGODNIE ZE STATUTEM - NIE UDZIELIŁA NIKOMU GWARANCJI  ANI PORĘCZEŃ
FINANSOWYCH.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wartość rzeczowego majątku trwałego na dzień 31-12-2019 r wynosi zł 2 618 302,66 i w porównaniu do roku 2018 zwiększyła się o kwotę
zł 1 393 751,17 tj o budynek socjalno -szkoleniowy zł 1 307 514,37,o chodniki wokół  bud.socjalno-szkoleniowego -zł 66 197,37 ,o
monitoring zewnętrzny - zł 12 300,00 . o zakup komputera zł 799,00 ,samochód VOLVO otrzymany jako darowiznę zł 3 500,00 oraz o
kwotę  zł 3 440,43 stanowiącą koszt nadmurowania komina w pawilonie-kuchni i zmiejszyła się o roczne umorzenie środków trwałych zł 193
927,89.  Należności w wys zł 210 533,70 to: należności zasądzone                     zł 115 751,20,należności z tyt.odpłatnej działalności
statutowej zł 84 130,00 , pozostałych rozrachunków z praconikami zł 36,50, zwrotnego wadium i opłat     zł 10 616,00.    Na zobowiązania w
wysokości zł 43 367,27 składają się zob.z tyt.rozrachunków z dostawcami zł 25 007,05, zob.z tyt.składek ZUS i podatku od wynagodzeń zł
18 360,22.W/W zobowiązania zostały uregulowane w terminie w m-cu  I/2020 r. 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

TOZ "FAUNA" W 2019 r uzyskała przychody w wysokości zł 1 176 816,65 tj, z tyt.odpłatnej działalności statutowej -zł  645 600,00, z tyt.
nieodpłatnej działalności statutowej zł 529 600,44 / z darowizn pieniężnych zł 117 862,62, z darowizn rzeczowych - zł 7 252,06, z wpłat z 1%
- zł 393 080,56 , ze zbiórek publicznych zł - 5 454,20,ze skadek członkowskich -zł 1 951,00,z nawiązek -zł 4000,00/ z odsetek od środków
zgromadzonych na rachunku bankowym - zł 1 520,67, z pozostałych przychodów - zł 95,54.

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej zł 1 205 338,41 to: koszty realizacji odpłatnej działalności statutowej zł - 1 172518,73 , koszty realizacji
nieodpłatnej działalności statutowej zł  32 819,68.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2019 r pozostał na poziomie roku 2018.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Z uzyskanych wpłat z tyt. 1% w wysokości zł 986 622,96 tj.pozostałych wpłat z poprzednich lat zł 590894,40 +wpłat w 2019 r. zł 393
080,56 + zwrot za zaniechaną inwestycję zl 2 648,00 wydano kwotę  - zł 986 622,96 tj. pokryto koszty budowy budynku socjalno-
szkoleniowego zł 601 156,21 ,koszty budowy chodników wokól budynku socj.-szkol .   zł 66 197,37   .,zakupiono monitoring zewn. - zł 12
300,00,wyposażono kuchnię zł 1,23. zakupiono telewizor do salki szkoleniowej zł 1,23, nadmurowano komin w pawilonie-kuchni -zł 3
440,43, częściowo sfinansowo koszty prowadzenia schroniska zł 302526,49.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
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rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-02-20

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

KRYSTYNA MASŁOWSKA B.DRZYMAŁA-KUBINIOK,G.KOCOT, 
K.BANCER, A.SALWICZEK, P.BASA

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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